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  آن در کودکان
  8/9/96چهارشنبه 

مقایسه مدیریت استفاده از زمان بین مادران داراي کودك ناتوان و مادران داراي   ندا قربانی  2
  ك عاديکود

  8/9/96چهارشنبه 

  8/9/96چهارشنبه   بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت در فعالیت هاي بدنی در نوجوانان  فاطمه غالمپور  ٣
بررسی مقایسه اي اثربخشی سه خدمت آموزش داخل خانواده، تسهیالت اشتغال   زهرا مهدوي غروي  ٤

عه روي مشارکت و حمایتهاي اجتماعی از برنامه توانبخشی مبتنی بر جام
  ساله در شهرستان آمل 60الی  18اجتماعی توانخواهان روستایی

  8/9/96چهارشنبه 

  8/9/96چهارشنبه   بررسی تأثیر ورزش در پیشگیري و توانبخشی زنان مبتال به سرطان پستان  فرخنده جمشیدي  ٥
  8/9/96چهارشنبه   نقش کاردرمان در توانبخشی سوختگی  سید الهه اشرفی پور  ٦
  8/9/96چهارشنبه   تاثیر مداخله واقعیت مجازي بر تعادل بیماران مولتیپل اسکلروزیس  شیوا عابدي  ٧
  8/9/96چهارشنبه   آشنایی با واقعیت مجازي و کاربرد آن در توانبخشی  سحر عبداهللا آبادي  ٨
  8/9/96نبه چهارش  بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت در فعالیت هاي بدنی در سالمندان  زینب باقري  ٩
  8/9/96چهارشنبه   مرور سیستماتیک ;بررسی راهکار هاي ارتقاي سطح تعادل در سالمندان   اسما بابایانی  ١٠
 ;Spasticity clinical measurements in neurological disorders  آریان شمیلی  ١١

A Literature Review  
  8/9/96چهارشنبه 

  8/9/96چهارشنبه   الت شناختی بیماران مالتیپل اسکلروزیسکاردرمانی در اختال  مریم پورامیري  ١٢
  8/9/96چهارشنبه   ي مغزي با اختالل در عملکرد دست درمانی در بیماران سکته آینه  بهروز مصطفی زاده  ١٣
  8/9/96چهارشنبه   تأثیر ورزش تاي چی در بیماران پارکینسون  سعیده شهریارپور  ١٤
  8/9/96چهارشنبه   دوگانه بر روي ثبات پوسچرالتاثیر تمرینات   نرجس یارمحمدي  ١٥
  8/9/96چهارشنبه   مروري بر متدهاي توانبخشی برا ي کاهش در رفتگی شانه در بیماران استروك  رسول قاسمی  ١٦
بررسی تاثیر استفاده از ربات هاي توانبخشی اندام فوقانی در بیماران دچار سکته   زهرا جیریایی  ١٧

  نبخشی کاردرمانمغزي حاد در برنامه توا
  8/9/96چهارشنبه 

 Whether motor recovery after stroke begin always from  محمد حیدري  ١٨
stronger segments in upper limb or it is training-

dependent?  

  8/9/96چهارشنبه 

  8/9/96ه چهارشنب  عوامل موثر برمشارکت اجتماعی افراد مبتال به اسکیزوفرنیا  نشاط حقی پور  ١٩
در مراکز  Model Of Human Occupation Screen Tool کاربرد  علی رشیدیان  ٢٠

  روانپزشکی، گزارش موردي
  8/9/96چهارشنبه 

  8/9/96چهارشنبه   نقش کاردرمانی در درمان سوء مصرف مواد  داوود معینی  ٢١
 Effects of Neurodevelopmental Therapy on Gross Motor  سینا لباف  ٢٢

Function in Children with Cerebral Palsy  
  8/9/96چهارشنبه 

  8/9/96چهارشنبه   Occupational therapy in Cockayne Syndrome: a case report  مالک امینی  ٢٣
  8/9/96چهارشنبه   گزارش موردي: کاردرمانی در بیماري فابري  مرضیه پشم دار فرد  ٢٤
  8/9/96چهارشنبه   اران مبتال به آرتروگریپوزمدیریت و کنترل بیم  نرجس یارمحمدي  ٢٥
  8/9/96چهارشنبه   توانبخشی بینایی در اختالالت کنترل وضعیت  مهسا خیراهللا زاده  ٢٦



بررسی قدرت، انعطاف پذیري، سرعت، تعادل و عوامل رونشناختی در دختران   الهه اکبر  ٢٧
  مبتال به فلج مغزي اسپاستیک شهر یزد

  8/9/96چهارشنبه 

  8/9/96چهارشنبه   بررسی شیوع انحرافات تنه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز  سیه اکملیآ  ٢٨
  8/9/96چهارشنبه   تاثیر درمان غیرجراحی بر کانترکچر ایسکیمی ولکمن حاد  حمیده عزیزي  ٢٩
  8/9/96رشنبه چها  بررسی تاثیر تمرینات یوگا و پیالتس بر کمردرد و دامنه حرکتی ستون فقرات  سمانه لک  ٣٠
شیرین صابري   ٣١

  مبارکه
  8/9/96چهارشنبه   در آرتروز زانو "کینزیوتیپینگ“

مریم سعیدي   ٣٢
  ابواسحاقی

  8/9/96چهارشنبه   بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی افراد مبتال به اختالل اوتیسم

  8/9/96چهارشنبه   در کودکان با اختالل طیف اوتیسم toileting آموزش  جواد علی پور  ٣٣
  8/9/96چهارشنبه   عالئم بالینی هشداردهنده از نگاه والدین، در کودکان با اختالل یکپارچگی حسی  فاطمه قاسمی فرد  ٣٤
  8/9/96چهارشنبه   در تسهیل یادگیري (four quadrant model) مدل چهار ربعی  نرگس باقري  ٣٥
  8/9/96چهارشنبه   (DCD)ر کودکان با اختالل هماهنگی رشديبررسی الگوي راه رفتن د  فرزانه زمانی علویجه  ٣٦
  8/9/96چهارشنبه   برسی اثر بازي درمانی بر کاهش اختالالت رفتاري در کودکان  احمد واحد نصیري  ٣٧
 The Effects of Different Conservative Therapeutic Methods  وحید مظلوم  ٣٨

in Patients with Knee Osteoarthritis: A Review on 
Literature  

  8/9/96چهارشنبه 

    روز دوم   
  9/9/96پنجشنبه   جایگاه کاردرمانی در اسیبهاي اجتماعی  سپیده مهدي زاده  ٣٩
  9/9/96پنجشنبه   معرفی و آشنایی با واقعیت افزوده به عنوان یک روش جدید درمان در توانبخشی  مسعود نعمت پور  ٤٠
  9/9/96پنجشنبه   سرطان سینهکاردرمانی در   گلنوش راوندي  ٤١
  9/9/96پنجشنبه   بررسی نقش کاردرمانی بعد از زلزله  محمد نورالهیان  ٤٢
  9/9/96پنجشنبه   نقش کاردرمانی در مداخالت مربوط به بزهکاري  آذین نمازي  ٤٣
  9/9/96پنجشنبه   بررسی وضعیت کیفیت زندگی در بیماران دیابتی شهر بهبهان  میمنت اکبري  ٤٤
ین صابري شیر  ٤٥

  مبارکه
یک بازي ماجراجویانه جهت بهبود  :"rayman raving rabbids" بازي رایانه اي

  ادراك دیداري
  9/9/96پنجشنبه 

  9/9/96پنجشنبه   بررسی تاثیر درمان مبتنی بر فضاي مجازي بر عملکرد کودکان مبتال به اوتیسم  مهدي خداپرست  ٤٦
سید صادق   ٤٧

  صالحی
ک و توانبخشی شناختی با کمک رایانه بر امواج مغزي و فعالیت بررسی تاثیر نوروفیدب

  هاي روزمره زندگی بیماران سکته مغزي
  9/9/96پنجشنبه 

بنت الهدي   ٤٨
  برزگري

  9/9/96پنجشنبه   مداخالت کاردرمانی در اختالالت خواب سالمندان

فرزانه زمانی   ٤٩
  علویجه

  9/9/96پنجشنبه   (MS)بررسی اختالل توجه بینایی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس

یک مطالعه : مداخالت توانبخشی جهت بهبود سندرم خستگی بعد از سکته مغزي  مسلم چراغی فرد  ٥٠
  مند ¬مروري نظام

  9/9/96پنجشنبه 

ناهید پورباقري   ٥١
  کومله

  9/9/96پنجشنبه   کتی بیماران سکته مغزيدرمانی بر عملکرد حر¬مروري بر تأثیر موسیقی

  9/9/96پنجشنبه   توانبخشی شناختی در مولتیپل اسکلروزیس  میمنت اکبري  ٥٢
  9/9/96پنجشنبه  The relationship between depression and anxiety with qualityمینا سادات   ٥٣



  of life among people with multiple sclerosis  میرشجاع
 The effects of visual feedback during balance training using  ساعی شفق  ٥٤

video games, on postural instability in Parkinson's disease  
  9/9/96پنجشنبه 

استفاده از مدل ناتوانی شناختی آلن در ارزیابی و برنامه ریزي مداخالت فرد مبتال به   مسلم چراغی فرد  ٥٥
  طالعه مورديیک م: پارکینسون

  9/9/96پنجشنبه 

  9/9/96پنجشنبه   راهکارجهت بهبود کنترل وضعیتی سالمندان مبتال به پارکینسون  فاطمه منت نیا  ٥٦
  9/9/96پنجشنبه  درمان مشاهده حرکت ابزاري جدید جهت توانبخشی اندام فوقانی بیماران سکته مغزي  الناز فدایی  ٥٧
فاطمه مطهري   ٥٨

  نژاد 
ها و توانمندي هاي ارتباطی موردنیاز کاردرمانگران در رابطه درمانی تبیین مهارت 

  یک تحلیل محتواي کیفی: مناسب
  9/9/96پنجشنبه 

  9/9/96پنجشنبه   نقش کاردرمانی در سالمت روان با توجه به پارادایم و مدل هاي کاردرمانی  علی رشیدیان  ٥٩
  9/9/96پنجشنبه   1396شهر اهواز درسال ارزیابی صالحیت بالینی کاردرمانگران   درسا حامدي  ٦٠
محمد سعید   ٦١

  جباري
همراه با  A مطالعه سیستماتیک بررسی اثرات و عوارض تزریق بوتولینوم توکسین

  مداخالت کاردرمانی در کودکان فلج مغزي اسپاستیک
  9/9/96پنجشنبه 

نی در بهبود عملکرد جسمانی اندام بررسی مروري اثر تزریق بوتولینوم همراه با کاردرما  نگار ضیا بروجنی  ٦٢
  فوقانی وعملکرد رفتاري در کودکان فلج مغزي اسپاستیک

  9/9/96پنجشنبه 

نیما احمدي نیک   ٦٣
  جونقانی

  9/9/96پنجشنبه   طراحی و معرفی ابزار جاذب آب دهان

: يو اثرات آن بر بهبود توانبخشی حرکتی کودکان فلج مغز "تزریق سلول بنیادي"  مهسا ستاري  ٦٤
  مروري

  9/9/96پنجشنبه 

  9/9/96پنجشنبه   کودکان دچار معلولیت و موانع حضور منظم در جلسات توانبخشی  سمانه علی آبادي  ٦٥
  9/9/96پنجشنبه   مدیریت روده و مثانه در کودکان مبتال به اسپینابیفیدا  سمیرا رجایی  ٦٦
  9/9/96پنجشنبه   مدیریت ارتز در اسپینابیفیدا  رضا ایازي  ٦٧
مهناز حجازي   ٦٨

  شیرمرد 
بررسی تاثیر بازآموزي حسی بر عملکرد حسی و مهارت دستی در بیماران مبتال به 

  مغزي مزمن سکته
  9/9/96پنجشنبه 

 BaFPE ي فارسی¬نسخه) روایی همزمان و پایایی بین ارزیاب ها(مشخصات روانسنجی  علی رشیدیان  ٦٩
  در بیماران شدید روانپزشکی

  9/9/96پنجشنبه 

سیده مرجان   ٧٠
  جالدت

The Effectiveness Of Limited Dynamic Wrist Splints On The 
Symptoms, Function,And Strength Of Women With Carpal 

Tunnel Syndrome  

  9/9/96پنجشنبه 

  9/9/96پنجشنبه   مطالعه مروري:بررسی تأثیر توانبخشی بر نتایج عمل جراحی تعویض کامل مفصل شانه  نیلوفر صفایی فرد  ٧١
  9/9/96پنجشنبه   بر یادگیري کودکان اتیسم در مراکز آموزشی هاي محیطی و معماري مؤثر مؤلفه  مهسا ستاري  ٧٢
  9/9/96پنجشنبه   (DCD)بررسی اختالالت روانی اجتماعی در کودکان مبتال به اختالل هماهنگی رشدي  سهیل جماعتی  ٧٣
در کودکان و نوجوانان با اختالل بیش  (Dual Task)بررسی فعالیتهاي دوگانه  سهیل جماعتی  ٧٤

  (ADHD)فعالی
  9/9/96پنجشنبه 

ناهید پورباقري   ٧٥
  کومله

A Comparison of Emotional-Behavioral Problems of siblings at 
the Age Range of 3-9 Years Old of Children with Au sm and 

Down syndrome  

  9/9/96پنجشنبه 

مقایسه ي درك و استدالل عینی و انتزاعی در کودکان مبتال به : اوتیسم و استدالل   زهرا نامورپور  ٧٦
  اوتیسم با کودکان عادي

  9/9/96پنجشنبه 

  روز سوم 



 

  10/9/96جمعه   اثر تمرینات تعادلی در بهبود کیفیت زندگی ودرد زنان یائسه مبتال به استئوپنی  سارا ربیعی  ٧٧
بررسی تاثیر آموزش توانبخشی و ارگونومی بر کیفیت زندگی، توانایی کارکردن،کیفیت   آرزو شیرزادي  ٧٨

  درد و خستگی در کاربران کامپیوتر
  10/9/96جمعه 

مروري بر مداخالت کاردرمانی: خودمدیریتی در بیماري دیابت  مریم بینش  ٧٩   10/9/96جمعه  
محمد رحیم زهره   ٨٠

  اي 
ناشى از ) کوادرى پلژي و پاراپلژى(نقش توانبخشى و کاردرمانى بر بهبود عالیم عصبى

  برق گرفتگى با ولتاژ باال
  10/9/96جمعه 

یک کارآزمایی : تأثیر سه شیوه تمرین قدرتی و استقامتی بر عملکرد عضالنی زنان یائسه  بهاره سهیلی   ٨١
  بالینی تصادفی

  10/9/96جمعه 

  10/9/96جمعه  اصول پیالتس و کاربرد آن در توانبخشی  مرضیه حیدري  ٨٢
در بیماري هاي مختف با تاکید بر  (VR)بررسی مروري کاربرد هاي واقعیت مجازي  رحیم پورکاظم  ٨٣

  کودکاناختالل کم توجی و بیش فعالی در 
  10/9/96جمعه 

  10/9/96جمعه  بررسی تاثیر تمرینات تکلیف محور بر تعادل و عملکرد کاري افراد سالمند  فاطمه دانشجو   ٨٤
حمل و نقل عمومی سالمندان در شهر تهران و ارائه ي راهکارهاي بررسی مشکالت   مهسا میمندي  ٨٥

  عملی
  10/9/96جمعه 

عملکرد کارکردي در بیماران شدید روانپزشکی و معرفی ابزارهاي پر کاربرد کاردرمانی   علی رشیدیان  ٨٦
  جهت ارزیابی آن

  10/9/96جمعه 

مهناز حجازي   ٨٧
  شیرمرد

Occupational Therapy for Children with Epidermolysis Bullosa   10/9/96جمعه  

  10/9/96جمعه   شیوع مشکالت تغذیه اي در کودکان سندرم داون  محمد سرایی  ٨٨
 )مبتال به آمیوتروفیک لترال اسکلروزیسگزارش موردي مداخالت کاردرمانی در بیمار   زینب هکماتی  ٨٩

ALS)در بخش ICU  
  10/9/96جمعه 

زویا شمس   ٩٠
  المعالی

  10/9/96جمعه   کاردرمانی و تلفیق معلولین ذهنی در جامعه

هاي  مقایسه تاثیر فعالیت هاي تکلیفی دوگانه و تکی بر تعادل، افتادن و فعالیت  مجتبی خیرخواه  ٩١
  کارکردي روزمره افراد مبتال با سکته مغزي

  10/9/96جمعه 

 Prevalence of low back pain and its affect on everyday life  خیرخواهمجتبی   ٩٢
among mothers of children with cerebral palsy referred to shiraz 

rehabilitation clinics in 1393  

  10/9/96جمعه 

  10/9/96جمعه   بررسی نقش بیومارکرها در برز عالئم رفتاري کودکان اوتیستیک  سجاد حق شناس  ٩٣
اي پیچیده  ررسی نقش سه عامل افسردگی، اضطراب و درد در بروز سندروم درد منطقهب  نادیه احراري  ٩٤

  سنوع اول در افراد با شکستگی دیستال رادیو
  10/9/96جمعه 

بررسی مروري تأثیر انواع بوتولینوم توکسین در کاهش اسپاستیسیتی اندام فوقانی و   سعیده شهریارپور  ٩٥
  در افراد دچار سکته مغزي Gait تحتانی و بهبود

  10/9/96جمعه 

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتال به سکته مغزي مراجعه کننده به بیمارستان هاي   منصور نوري  ٩٦
  خصوصی شهرستان اردبیل قبل و پس از حرکت درمانی

  10/9/96جمعه 

سید محمد صادق   ٩٧
  حسینی

  10/9/96جمعه   بررسی روایی تفکیکی پرسشنامه

  10/9/96جمعه اثربخشی الگوي توانبخشی عصب روانشناختی یکپارچه سازي حسی بر بهبود نسیم شمس   ٩٨



 

 

 کارکردهاي اجرایی مغز کودکان داراي اختالل کمبود توجه بیش فعالی  الدینی بافتی
هفت تا دوازده سال مبتال و غیر  ADHD مقایسه مهارت هاي ادراك بینایی در کودکان  امیر طیبی ثانی  ٩٩

  ختالالت خواندنمبتال به ا
  10/9/96جمعه 

  10/9/96جمعه   OTPF معرفی ابزارهاي ارزیابی مشارکت کودکان فلج مغزي مطابق با  عاطفه کلوطی  ١٠٠
  10/9/96جمعه  بازي درمانی و تاثیر آن در کودکان داراي نقص توجه و بیش فعالی  فاطمه دانشجو   ١٠١
بینی راه رفتن در کودکان فلج مغزي پیش  فاطمه پناهی  ١٠٢   10/9/96جمعه  
ماهه شهر همدان به تفکیک  48- 59بررسی وضعیت حرکتی درشت در کودکان   محمد سرایی  ١٠٣

 جنسیت
  10/9/96جمعه 

  10/9/96جمعه   اندام فوقانی کودکان فلج مغزي همی پلژي اسپاستیکاستفاده از آینه درمانی در درمان   فاطمه پناهی  ١٠٤
  10/9/96جمعه   اصول و روش هاي درمانی اسکولیوز مادرزادي  نرجس یارمحمدي   ١٠٥
  10/9/96جمعه   و فاکتورهاي بیومکانیکال مرتبط با استئوآرتریت دست شغل ها  فاطمه پناهی  ١٠٦
  10/9/96جمعه   اثرات توانبخشی قلبی بر بیماران مبتال به اختالالت قلبی عروقی  نرجس یارمحمدي  ١٠٧
  10/9/96جمعه   گزارش موردي از کاردرمانی در بیماري با تشخیص سندروم انجلمن  نرجس یارمحمدي   ١٠٨
مهناز حجازي   ١٠٩

  شیرمرد 
  10/9/96جمعه   عملکرد شناختی در بیماران مبتال به سکته مغزيتاثیر تمرینات فیزیکی بر 

ودکان مقایسه اثر دارودرمانی و تمرینات عملکردي و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویاي ک  رسول ترکمن  ١١٠
 فلج مغزي دایپلژي اسپاستی

  10/9/96جمعه 

  10/9/96جمعه  بررسی تاثیر آینه درمانی بر عملکرد اندام فوقانی بیماران سکته مغزي  الناز فدایی  ١١١
 Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Severely  سیداحسان اسدي  ١١٢

Affected Arm-Hand Motor Function in Patients After an Acute 
Ischemic Stroke: A Pilot Randomized Control Trial. 

  10/9/96جمعه 

سال با  12-5بررسی مقایسه سالمت روان و سازگاري زناشویی مادران کودکان اوتیسم   سعیدرضا امیریان   ١١٣
 کودکان عادي در استان هرمزگان

  10/9/96جمعه 

سحر نورانی   ١١٤
  قرابرقع

عضالنی و کیفیت سطح زندگی در بین معلمان _بررسی ارتباط بین اختالالت اسکلتی
  مقطع ابتدایی در شهر همدان

  10/9/96جمعه 


